
 .جهت دريافت اصل استعالم به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد

 

 استعالم بها خالصه

 
لذا خواهشمند است قيمت  .خيابان شيخ محمدتقي اقدام نمايد درنسبت به ساخت حوضچه های انتقال آب های سطحي شهرداری بافق در نظر دارد 

تا در  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 11/70/70مورخ  شنبهچهارحداکثر تا پايان وقت اداری روز نموده و  در رديف مربوطه درجپيشنهادی خود را 

 .صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 قيمت كل قيمت هر متر مقدار شرح  فعاليتها رديف

   متر 013 (متر  11حداقل )  حفر ميله چاه 1

   متر 213  (متر 8/3و عرض  متر 1/1ارتفاع حداقل ) حفر كار ايستاده  2

 
 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -1

 پيمانكاران حقوقي بايستي رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و تغييرات و کارت ملي مدير عامل شرکت و پيمانكاران حقيقي بايستي گواهي -2

 . موضوع اساسنامه ضرورتا بايستي با موضوع استعالم مطابقت داشته باشد. ری را به همراه برگ استعالم ارائه کنندصالحيت پيمانكا

 .عدم ارائه مدارك فوق الذکر به پيشنهاد قيمت ترتيب اثر داده نمي شود در صورت: تبصره

 (مصالح بايستي مورد تاييد دستگاه نظارت باشد ) .مانكار مي باشدبرعهده پي ...کليه لوازم کار و مصالح مانند آجر، سيمان، ماسه و تهيه   -3

 .متر مي باشد 5/1ني و حداقل طوقه چي حفر چاه با طوقه مي باشد و طوقه چيني برعهده پيمانكار مي باشد -4

 . رعهده پيمانكار مي باشددر دهانه هر چاه ب حفاظنگهدارنده و  2ورق سانتيمتر با  157به طول اينچ  6تهيه و نصب يك لوله فلزی  -5

 .سانتيمتر باشد 07قطر دهانه چاه بايستي حداقل  -6

 .نظافت محل، جمع آوری و حمل خاکها پس از حفر چاه برعهده پيمانكار مي باشد -0

 .شهرداری هيچ گونه اضافه پرداختي بابت حفر در زمينهای سخت پرداخت نمي کند -0

 .مي باشد پيمانكاربرعهده و قراردادی ير کسورات قانوني سابيمه، ماليات و کليه هزينه های  -7

 . ، صورت نمي گيردپيمانكارهيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي  -17

ه پيمانكار جاني و مالي به اشخاص ثالث در حين کار و بعد از کار که ناشي از آن عمليات مي باشد بر عهدبه تاسيسات شهری و خسارت هرگونه خسارت  -11

  . و شرط تبری نسبت به شهرداری حاکم است مي باشد

 .متر باشد و کليه چاهها بايستي به هم وصل گردد 17فاصله دو ميله چاه بايستي  -12
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 استعالم بها خالصه

 

 :ساير شرايط استعالم

 نداشتن حق واگذاری کل قرارداد به غير ؛ (1

 .پيمانكار موظف است در کليه ساعات فعال کار در تمام مراحل کار حداقل يك نفر سرپرست در محيط کار تامين نمايد (2

جريمه و از صورت وضعيت او کسر  207770777پيمانكار به مبلغ  عدم دسترسي به سرپرست و يا عدم حضور او در محيط کار در هرمورد مشاهده ،: تبصره

 .خواهد گرديد

هيچگونه تشريفات چنانچه پيمانكار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننمايد سپرده پيمانكار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد في مابين بدون نياز به  (3

 .لغوشده تلقي مي گردد

وع کار بهر علت کار را متوقف نمايد کارفرما مي تواند بدون نياز به تامين دليل از دستگاه های قضايي و مراجع ذيصالح نسبت به چنانچه پيمانكار پس از شر (4

ه خسارت وارده بتنظيم صورتجلسه کارکرد که به تاييد دستگاه نظارت رسيده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پيمانكار نمايد و پيمانكار ملزم به پرداخت 

 .شهرداری مي باشد

 . برعهده پيمانكار مي باشد.... اتصال و  روشنايي و سيم اتصال، های لوله و هوا پمپ کمپرسور، دلو، طناب، ، برقي باالبر يا تهيه کليه لوازم کار از قبيل چرخ (5

 که نمايد دپو شكلي به ضمنا و نبوده اجرايي ياتعمل ساير مزاحم که نمايد دپو طوری مناسب محل در را حفاری از حاصل های خاك بايستي مي پيمانكار (6

 .باشد منطبق نظارت دستگاه يا و کارفرما نظر با بايستي نيز آن ارتفاع و خاك دپوی محل همچنين ننمايد سنگين را چاه اطراف ثقلي بار

  .دهد ادامه حفاری به سپس و اقدام آن یگذار کول به نسبت حفاری متر چند هر از پس است موظف پيمانكار باشد ريزشي چاه خاك که صورتي در (0

 و حادثه هرگونه مسئوليت پيمانكار و نمايد اقدام راسا آن تهيه به نسبت بايستي پيمانكار باشد داشته کمپرسور به نياز انباری يا و ميله حفر که صورتي در (0

 .بود نخواهد کارفرما متوجه مسئوليتي هيچگونه و پذيرد مي مورد اين در را اتفاقي

 و ها پي ها، فاضالب قديمي، قنوات قبيل از موانعي کيفيت و وجود خصوص در الزم های بررسي به نسبت چاه، حفاری عمليات آغاز از قبل بايستي پيمانكار (7

. نمايد برقرار تماس ربطذي های سازمان با لزوم صورت در و آورد عمل به را آن نظاير و تلفن گاز، برق، ، آب به مربوط تاسيسات و زمين های اليه خاك جنس

 .باشد نداشته را شده ياد تاسيسات با برخورد يا مجاور فاضالب و قنات نشست يا ريزش خطر کار هنگام به که باشد طوری بايد نيز حفاری محل

 .بپوشاند مطمئن نحو به مناسب و مقاوم مشبك صفحات با را چاه دهانه روزانه، کار خاتمه از پس بايد پيمانكار (17

 .نمود رعايت را ايمني اصول خطر، بي چراغ نيز و سالم و مناسب کابل انتخاب با بايد شود، مي استفاده برق از چاه داخل روشنايي برای اگر  (11

 .باشد خطر بدون و خشك کامال چاه آنكه مگر نيست، مجاز حفاری هنگام گازی يا نفتي های چراغ از استفاده  (12

  .گردد پرهيز چاه دهانه اطراف خيساندن و آب ريختن از بايد  (13

اده و به اتمام پيمانكار تعهد مي نمايد کليه عمليات موضوع قرارداد را با رعايت اصول فني و ايمني کامل و حفظ جان کارگران خود در نهايت دقت انجام د  (14

 .برساند و کارفرما هيچ گونه مسئوليتي در قبال نفرات پيمانكار ندارد

ادی که فعاليت آن ها با عمليات حفاری چاه ها مرتبط است متناسب با نوع کار به وسايل حفاظت فردی که شامل کاله پيمانكار موظف است کليه افر  (15

اظتي و ايمني، کمربند ايمني و طناب مهار، عينك و نقاب حفاظتي، ماسك تنفسي حفاظتي، کفش و پوتين ايمني، چكمه و نيم چكمه پالستيكي، دستكش حف

 .نمايدلباس کار مناسب مجهز 

 .ماه شمسي مي باشد 2مدت انجام كار  (11

تهيه  پيمانكار مكلف است قبل از انجام عمليات نوع و نحوه اجرای عمليات را با ناظر مربوطه هماهنگ کرده و بالفاصله پس ازانجام کار نسبت به (10

 .عهده پيمانكار  مي باشد صورتجلسه اقدام نمايد درغير اين صورت هرگونه عواقب ناشي از تاخير دربررسي صورت وضعيت به

باشد و درصورتيكه خالف آن  نمي 22/17/1330شود در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  پيمانكار متعهد مي (10

پيمانكار رخ دهد که با مفاد قوانين ياد شده تعارض تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان  چنانچه در طول مدت اين قرارداد برای کارفرما ثابت شود، يا

 شود؛ داشته باشد، قرارداد فسخ مي

مي باشد بديهي است درصورت قصور در اين امر  در مقابل هر گونه حوادثي پيمانكار ملزم به بيمه کارکنان و ماشين آالت و سيستمهای مورد استفاده خود (17

جهت انجام عمليات  پيمانكار .الي خواهد بود و در اين مورد هيچگونه مسئوليتي متوجه کارفرما نمي باشدهرگونه حوادث احتم و ضامن پيمانكار پاسخگو

 .مسئوليت آن بعهده پيمانكار مي باشد اين امر درصورت تخلف از و حق به کار گيری اتباع بيگانه را ندارد موضوع قرارداد

 



 

وضيح اينكه مسئوليت کليه کارگران و استادکاران پيمانكار از قبيل دستمزد، اياب و ذهاب، خوراك، پيمانكار موظف به بكارگيری استادکار ماهر است و ت  (27

، مسئوليت هرگونه بيمه قانون کار و حوادث ناشي از کار و ماليات و ديگر کسورات قانوني قرارداد به عهده پيمانكار بوده و درصورت عدم انجام اين تعهدات 

 .ر ، صرف نظر از تقصير يا عدم تقصير به عهده پيمانكار مي باشدخسارت ناشي از حوادث مذکو

و  پرداخت هرگونه جريمه های احتمالي درنظرگرفته از سوی مراجع ذيصالح که ناشي از تخلف پيمانكار و پرسنل تحت امر اعم از جرائم راهنمايي  (21

 .رانندگي و غيره و رفع آن بعهده پيمانكار مي باشد

ين اجرای عمليات موضوع قرارداد به موارد پيش بيني نشده ای برخورد نمود مي بايست عمليات را بالفاصله قطع و مراتب را جهت چنانچه پيمانكار درح (22

 .اخذ تصميم به کارفرما منعكس نمايد

نوان به منظور انعقاد قرارداد به پيمانكار تصريح و تاکيد نموده که در جريان انعقاد قرارداد حاضر هيچ واسطه ای مداخله نداشته و هيچ وجهي تحت هر ع (23

در صورت کشف خالف مفاد اين ماده عالوه بر فسخ قرارداد به ترتيب مقررات جاری و مفاد قرارداد فيمابين با پيمانكار . هيچكس پرداخت ننموده و نخواهد نمود

 .برخورد قانوني خواهد شود

مجاز ، مختار و محق خواهد بود ضمن برداشت نمودن کليه ديون فروشنده ،مطالبات و در صورت تخلف پيمانكار در ارتباط با مفاد قرارداد شهرداری  (24

 .خسارات خود را از محل تضمين اين قرارداد ، هرگونه مطالبات احتمالي پيمانكار و يا به هر طريق مقتضي ديگر مطالبه وصول نمايد 

 . ريال جريمه خواهد شد 307770777يا کتبي از سوی دستگاه نظارت مبلغ  به ازای هر روز تاخير پيمانكار در تحويل کار ابالغي بصورت شفاهي (25

درصد مبلغ پيشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين بانكي يا اسناد خزانه به  17هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل   (26

 .عنوان سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد

پيمان  يعموم شرايط و اجتماعي امور و کار، رفاه وزارت فني حفاظت عالي شورای مصوب دستي، های چاه حفر حفاظتي مقررات و نامه آيين ترعاي (20

 .الزامي است

نه تعهدی چنانچه حفر چاه به زمين های سخت برسد پيمانكار موظف است لوازم و وسايل مورد نياز جهت ادامه کار را تهيه نمايد و شهرداری هيچگو (20

 . ندارد

 .پيمانكار مي باشدنظافت محل پس از انجام هر مرحله از کار به عهده پيمانكار مي باشد و حمل خاك های حاصله از حفرچاه برعهده و هزينه  (27

 حساب به جريمه درصد پانزده اضافه به را مربوطه و هزينه نموده اقدام محل نظافت به نسبت کارفرما فوق بند اجرای از پيمانكار خودداری صورت در :بصرهت

 .نمود خواهد اتخاذ مقتضي تكرار، تصميمات صورت در و مينمايد منظور وی بدهي

 

                                                                         

 

 
 73532423741: فاکس  - 73532427277: تلفن - 0701756000:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -يزد: آدرس

 

 

 


